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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 29. srpna 2012 č. 643 

 
 
 
 

Oznámení České republiky k Dohodě mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní 
oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení  

 
 
V souladu s čl. 3 odst. 2 Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí 
Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení Česká 
republika oznamuje, že trestnými činy, pro které může být podle práva České republiky 
předání povoleno, jsou: 
 
a) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů: 
 
vražda podle § 140, 
zabití podle § 141, 
vražda novorozeného dítěte matkou podle § 142, 
usmrcení z nedbalosti podle § 143, 
účast na sebevraždě podle § 144, 
těžké ublížení na zdraví podle § 145, 
ublížení na zdraví podle § 146, 
ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 2 a násl., 
těžké ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147,  
ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 2, 
mučení a jiné nelidské a kruté zacházení podle § 149, 
neposkytnutí pomoci podle § 150, 
neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151, 
šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152, 
šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti podle § 153 odst. 2 a násl., 
ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty podle § 156, 
ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti podle § 157 odst. 2 
a násl., 
rvačka podle § 158 ods. 2 a násl., 
nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159, 
nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy podle § 160, 
pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství podle § 161 odst. 2 a násl., 
svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství podle § 162, 
neoprávněné odebrání tkání a orgánů podle § 164, 
nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány podle § 165, 
odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu podle § 166, 
nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem podle § 167, 
obchodování s lidmi podle § 168, 
svěření dítěte do moci jiného podle § 169, 
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zbavení osobní svobody podle § 170, 
omezování osobní svobody podle § 171, 
zavlečení podle § 172, 
loupež podle § 173, 
braní rukojmí podle § 174, 
vydírání podle § 175, 
omezování svobody vyznání podle § 176, 
útisk podle § 177 odst. 2 a násl., 
porušování domovní svobody podle § 178, 
porušování svobody sdružování a shromažďování podle § 179 odst. 1, 
neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180, 
poškození cizích práv podle § 181, 
porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182, 
porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí podle § 183 odst. 2  
a násl., 
pomluva podle § 184 odst. 2, 
znásilnění podle § 185, 
sexuální nátlak podle § 186, 
pohlavní zneužití podle § 187, 
soulož mezi příbuznými podle § 188, 
kuplířství podle § 189, 
prostituce ohrožující mravní vývoj dětí podle § 190, 
šíření pornografie podle § 191 odst. 2 a násl., 
výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle § 192, 
zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193, 
dvojí manželství podle § 194, 
opuštění dítěte nebo svěřené osoby podle § 195, 
zanedbání povinné výživy podle § 196, 
týrání svěřené osoby podle § 198, 
týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199, 
únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou podle § 200, 
ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 a 3, 
svádění k pohlavnímu styku podle § 202, 
krádež podle § 205, 
zpronevěra podle § 206, 
neoprávněné užívání cizí věci podle § 207, 
neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208, 
podvod podle § 209, 
pojistný podvod podle § 210, 
úvěrový podvod podle § 211, 
dotační podvod podle § 212, 
provozování nepoctivých her a sázek podle § 213, 
podílnictví podle § 214, 
podílnictví z nedbalosti podle § 215 odst. 2  a násl., 
legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216, 
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 odst. 2 a násl., 
lichva podle § 218, 
zatajení věci podle § 219 odst. 2 a násl., 
porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220, 
porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 odst. 2, 
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poškození věřitele podle § 222, 
zvýhodnění věřitele podle § 223 odst. 2 a násl.,  
způsobení úpadku podle § 224 odst. 3 a 4, 
porušení povinnosti v insolventním řízení podle § 225, 
pletichy v insolventním řízení podle § 226 odst. 3 a násl.,  
poškození cizí věc podle § 228 odst. 3 a 4, 
zneužívání vlastnictví podle § 229, 
neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 a násl.,  
opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných 
takových dat podle § 231 odst. 2 a násl.,  
poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení 
počítače z nedbalosti podle § 232 odst. 2, 
padělání a pozměňování peněz podle § 233, 
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234, 
udávání padělaných a pozměněných peněz podle § 235, 
výroba a držení padělatelského náčiní podle § 236, 
neoprávněná výroba peněz podle § 237, 
zkrácení daně, poplatku a jiné podobné povinné platby podle § 240, za předpokladu, že právo 
Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,   
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241, 
za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný 
čin připouští,   
nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení podle § 243, za předpokladu, že právo 
Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,   
porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží podle § 244, za 
předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin 
připouští,   
padělání a pozměňování předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů 
dokazujících splnění poplatkové povinnosti podle § 245 odst. 2 a násl., za předpokladu, že 
právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,   
padělání a pozměnění známek podle § 246 odst. 2 a násl., za předpokladu, že právo Zvláštní 
administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,   
porušení zákazu v době nouzového stavu v devizovém hospodářství podle § 247, za 
předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin 
připouští,   
porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248, 
neoprávněné vydání cenného papíru podle § 249, 
manipulace s kurzem investičních nástrojů podle § 250, 
neoprávněné podnikání podle § 251, 
neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 252, 
poškozování spotřebitele podle § 253 odst. 2 a násl.,  
zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254,  
zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255, 
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256, 
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257, 
pletichy při veřejné dražbě podle § 258, 
vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy podle § 259, 
poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260, 
porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 261, 
porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití podle § 262, 
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porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití podle § 263, 
zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití podle  
§ 264, 
provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence podle  
§ 265, 
porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod 
s vojenským materiálem podle § 266,  
zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem 
podle § 267, 
porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268, 
porušení chráněných průmyslových práv podle § 269, 
porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle  
§ 270, 
padělání a napodobení díla výtvarného umění podle § 271, 
obecné ohrožení podle § 272, 
obecné ohrožení z nedbalosti podle § 273, 
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 2, 
porušení povinností při hrozivé tísni podle § 275, 
poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení podle § 276, 
poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti podle § 277 odst. 2, 
poškození geodetického bodu podle § 278, 
nedovolené ozbrojování podle § 279, 
vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků podle § 280, 
nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky podle § 281, 
nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu podle § 282, 
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle  
§ 283, 
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 2 a násl.,  
nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 
odst. 3 a 4, 
výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu podle  
§ 286, 
šíření toxikomanie podle § 287, 
výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 odst. 2 a násl.,  
získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou 
plošinou podle § 290, 
ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 291, 
zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 292, 
poškození a ohrožení životního prostředí podle § 293, 
poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti podle § 294 odst. 2, 
poškození vodního zdroje podle § 294a, 
poškození lesa podle § 295, 
neoprávněné vypuštění znečišťujících látek podle § 297, 
neoprávněné nakládání s odpady podle § 298 odst. 2 a násl.,  
neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu § 298a odst. 2, 
neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 
podle § 299, 
poškození chráněných částí přírody podle § 301, 
týrání zvířat podle § 302, 
zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 odst. 2, 
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pytláctví podle § 304, 
neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími 
užitkovost hospodářských zvířat podle § 305 odst. 3 a 4, 
šíření nakažlivé nemoci zvířat podle § 306 odst. 2, 
šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin podle § 307 odst. 2, 
teroristický útok podle § 311,  
teror podle § 312,  
zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace podle § 315,  
ohrožení utajované informace z nedbalosti podle § 318,  
násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323, 
vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci podle § 324,  
násilí proti úřední osobě podle § 325,  
vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326, 
přisvojení pravomoci úřadu podle § 328, 
zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329,  
maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 2 a násl.,  
přijetí úplatku podle § 331,  
podplácení podle § 332,  
nepřímé úplatkářství podle § 333, 
zasahování do nezávislosti soudu podle § 335,  
pohrdání soudem podle § 336, 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1, 2 a 3, 
osvobození vězně podle § 338,  
násilné překročení státní hranice podle § 339,  
organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340,  
napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 341 odst. 2 a násl.,  
neoprávněné zaměstnávání cizinců podle § 342 odst. 4 a 5,  
porušení předpisů o mezinárodních letech podle § 343,  
vzpoura vězňů podle § 344,  
křivé obvinění podle § 345,  
křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346, 
křivé tlumočení podle § 347,  
padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348,  
padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku nálezu podle § 350,  
maření přípravy a průběhu voleb a referenda podle § 351,  
násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 a násl., 
nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 2, 
nebezpečné pronásledování podle § 354 odst. 2, 
hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355, 
podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle  
§ 356, 
šíření poplašné zprávy podle § 357,  
výtržnictví pode § 358,  
hanobení lidských ostatků podle § 359,  
opilství podle § 360, 
účast na organizované zločinecké skupině podle § 361,  
podněcování k trestnému činu podle § 364,  
nadržování podle § 366, 
nepřekážení trestného činu podle § 367, 
neoznámení trestného činu podle § 368, 
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genocidium podle § 400, 
útok proti lidskosti podle § 401, 
apartheid a diskriminace skupiny lidí podle § 402, 
založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle  
§ 403, 
projev sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404, 
popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405, 
příprava útočné války podle § 406, 
podněcování útočné války podle § 407, 
styky ohrožující mír podle § 409, 
porušení mezinárodních sankcí podle § 410, 
použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje podle § 411, 
válečná krutost podle § 412, 
perzekuce obyvatelstva podle § 413, 
plenění v prostoru válečných operací podle § 414, 
zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415, 
zneužití vlajky a příměří podle § 416, 
ublížení parlamentáři podle § 417, 
 
b) podle zákona č. 140/1960 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů: 
 
teror podle § 93, 
teroristický útok podle § 95, 
ohrožení utajované informace podle § 107, 
neoprávněné podnikání podle § 118 odst. 2, 
neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 118a, 
poškozování spotřebitele podle § 121, 
porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124, 
porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi podle § 124a, 
§ 124b a § 124c, 
porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem podle § 124d, § 124e 
a § 124f, 
zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125, 
porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 126, 
porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127, 
zneužívání informací v obchodním styku podle § 128, 
pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a, § 128b a § 128c, 
vystavení nepravdivého potvrzení podle § 129, 
poškozování finančních zájmů Evropských společenství podle § 129a, 
padělání a pozměňování peněz podle § 140, 
udávání padělaných a pozměněných peněz podle § 141, 
výroba a držení padělatelského náčiní podle § 142, 
padělání a pozměňování známek podle § 145 odst. 2, za předpokladu, že právo Zvláštní 
administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,   
padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění 
poplatkové povinnosti podle § 145a odst. 2, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní 
oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,   
porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství podle § 146, za 
předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin 
připouští,   
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neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na úrazové pojištění, na zdravotní 
pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147, za předpokladu, že právo 
Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,   
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148, za předpokladu, že právo 
Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,   
porušení předpisů o nálepkách k označení zboží podle § 148a, za předpokladu, že právo 
Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,   
nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení podle § 148b, za předpokladu, že právo 
Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,   
porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu 
podle § 150, 
porušování průmyslových práv podle § 151, 
porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 
podle § 152, 
útok na státní orgán podle § 153 a § 154, 
útok na veřejného činitele podle § 155 a § 156, 
zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158, 
maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti podle § 159 odst. 2, 
přijímání úplatku podle § 160, 
podplácení podle § 161, 
nepřímé úplatkářství podle § 162, 
účast na zločinném spolčení podle § 163a, 
podněcování podle § 164, 
nadržování podle § 166, 
nepřekažení trestného činu podle § 167, 
neoznámení trestného činu podle § 168, 
zasahování do nezávislosti soudu podle § 169a, 
pohrdání soudem podle § 169b, 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1, 2 a 4, 
organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a, 
násilné překročení státní hranice podle § 171b, 
porušení předpisů o mezinárodních letech podle § 171c, 
napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 171d odst. 2 a násl., 
porušování mezinárodních sankcí podle § 171e, 
vzpoura vězňů podle § 172, 
křivé obvinění podle § 174, 
křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 175, 
křivé tlumočení podle § 175a, 
padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů podle § 175b 
odst. 3, 
padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176, 
maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda podle § 177, 
neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 178, 
pytláctví podle § 178a, 
obecné ohrožení podle § 179 a § 180 odst. 2 a násl., 
ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a 
a § 180b, 
zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c, 
porušování povinnosti při hrozivé tísni podle § 181, 
ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181a a § 181b odst. 2 a násl., 
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poškozování lesa těžbou podle § 181c, 
nakládání s odpady podle § 181e, 
neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 
podle § 181f, 
poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182, 
nedovolené ozbrojování podle § 185 odst. 2 a násl., 
vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků podle § 185a, 
nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky podle § 186, 
nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187, § 187a 
a § 188, 
šíření toxikomanie podle § 188a, 
šíření nakažlivé choroby podle § 189, § 191 odst. 2 a § 192 odst. 2, 
ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami podle § 193, 
násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 196 odst. 2 a násl. a § 197a odst. 2, 
hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení podle § 198, 
podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 
podle § 198a, 
šíření poplašné zprávy podle § 199 odst. 2 a násl. a § 200, 
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 2, 
opilství podle § 201a, 
výtržnictví podle § 202, 
hanobení lidských ostatků podle § 202a, 
týrání zvířat podle § 203 odst. 3, 
kuplířství podle § 204, 
šíření pornografie podle § 205, 
přechovávání dětské pornografie podle § 205a, 
zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 205b, 
pomluva podle § 206 odst. 2, 
neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 a § 208, 
poškozování cizích práv podle § 209, 
nedovolené nakládání s buňkami, tkáněmi a orgány podle § 209a, 
nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem podle § 209b, 
dvojí manželství podle § 210, 
opuštění dítěte podle § 212, 
zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 a násl., 
týrání svěřené osoby podle § 215, 
týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a, 
únos podle § 216, 
obchodování s dětmi podle § 216a, 
ohrožování výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 a 3, 
svádění k pohlavnímu styku podle § 217a, 
vražda podle § 219, 
vražda novorozeného dítěte matkou podle § 220, 
ublížení na zdraví podle § 221, § 222 a § 224, 
rvačka podle § 225 odst. 2, 
nedovolené přerušení těhotenství podle § 227 odst. 2 a § 228, 
účast na sebevraždě podle § 230, 
omezování osobní svobody podle § 231, 
zbavení osobní svobody podle § 232, 
obchodování s lidmi podle § 232a, 
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zavlečení do ciziny podle § 233, 
loupež podle § 234, 
braní rukojmí podle § 234a, 
vydírání podle § 235, 
porušování domovní svobody podle § 238, 
porušování svobody sdružování a shromažďování podle § 238a, 
porušování tajemství dopravovaných zpráv podle § 240 odst. 2, 
znásilnění podle § 241, 
pohlavní zneužívání podle § 242 a § 243, 
soulož mezi příbuznými podle § 245, 
krádež podle § 247, 
zpronevěra podle § 248, 
neoprávněné užívání cizí věci podle § 249, 
neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a, 
neoprávněné držení platební karty podle § 249b, 
podvod podle § 250, 
pojistný podvod podle § 250a, 
úvěrový podvod podle § 250b, 
provozování nepoctivých her a sázek podle § 250c, 
podílnictví podle § 251 a § 252 odst. 3 a násl., 
legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a, 
lichva podle § 253, 
zatajení věci podle § 254 odst. 2, 
porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 a § 255a odst. 2, 
poškozování věřitele podle § 256 odst. 3 a násl., 
zvýhodňování věřitele podle § 256a odst. 2 a násl., 
pletichy v insolvenčním řízení podle § 256b odst. 3 a násl., 
předlužení podle § 256c odst. 3 a násl., 
poškozování cizí věci podle § 257 odst. 2 a násl. a § 257b odst. 2 a násl., 
poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a odst. 2 a násl., 
zneužívání vlastnictví podle § 258, 
genocidium podle § 259, 
mučení a jiné nelidské a kruté zacházení podle § 259a, 
podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260, § 261 
a § 261a, 
používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje podle § 262, 
válečná krutost podle § 263, 
persekuce obyvatelstva podle § 263a, 
plenění v prostoru válečných operací podle § 264, 
zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 265 a 
 
c) podle zákona č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění pozdějších předpisů: 
 
trestný čin podle § 1. 
 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vstoupil v účinnost 
dne 1. ledna 2010. Na trestné činy spáchané před svým vstupem v platnost se však tento 
trestní zákoník použije pouze v případě, že je to pro pachatele příznivější (§ 2 odst. 1 trestního 
zákoníku). Na  ostatní  trestné činy  spáchané  před vstupem  v platnost  trestního zákoníku  se  
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proto i nadále použijí zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Oznámení České republiky k Dohodě mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní 
oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech 

 
 
S odkazem na čl. 2 odst. 2 větu druhou Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní 
administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v 
trestních věcech Česká republika oznamuje, že Ministerstvo spravedlnosti České republiky 
v souladu s § 426 trestního řádu pověřuje Nejvyšší státní zastupitelství České republiky k  
 
– zasílání dožádání českých státních zástupců vzešlých z přípravného řízení a  
 
– přijímání dožádání příslušných orgánů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové 
republiky Hongkong před předložením případu soudu k trestnímu stíhání 
 
podle Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové 
republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech a k související komunikaci 
s příslušnými orgány Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong 
ohledně těchto dožádání. Ostatní žádosti podle Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní 
administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v 
trestních věcech se zasílají prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti České republiky. 
 
 
 
Czech Republic’s Communication with regard to the Agreement between the Czech Republic 

and the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China on 
Surrender of Persons Wanted for Criminal Proceedings 

 
 
In accordance with Article 3(2) of the Agreement between the Czech Republic and the Hong 
Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China on Surrender of 
Persons Wanted for Criminal Proceedings the Czech Republic informs that the offences for 
which surrender may be granted under the laws of the Czech Republic are: 
 
a) under the Act No. 40/2009 of the Collection of Laws, the Penal Code, as amended: 
 
murder under Section 140, 
manslaughter under Section 141, 
murder of a newborn baby by its mother under Section 142, 
death by negligence under Section 143, 
participation in a suicide under Section 144, 
grievous bodily injury under Section 145, 
bodily injury under Section 146, 
bodily injury by excusable motives under Section 146a(2) et sequentes, 
grievous bodily injury by negligence under Section 147, 
bodily injury by negligence under Section 148(2), 
torture and other inhuman and cruel treatment under Section 149, 
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failure to provide assistance under Section 150, 
failure to provide assistance by drivers of motor vehicles under Section 151, 
spreading of contagious human diseases under Section 152, 
spreading of contagious human diseases by negligence under Section 153(2) et sequentes, 
endangering of health by defective foodstuff and other objects  under Section 156, 
endangering of health by defective foodstuff and other objects by negligence under Section 
157(2) et sequentes, 
brawl under Section 158(2) et sequentes, 
illicit abortion without consent of a pregnant woman under Section 159, 
illicit abortion with consent of a pregnant woman under Section 160, 
assistance to a pregnant woman with illicit abortion under Section 161(2) et sequentes, 
soliciting a pregnant woman to illicit abortion under Section 162, 
unauthorized removal of tissues and organs under Section 164. 
illicit disposal of tissues and organs under Section 165, 
removal of tissue and organ and performance of transplantation for a fee under Section 166, 
illicit disposal of human embryo and human genome under Section 167, 
human trafficking under Section 168, 
placing a child into another person’s care under 169, 
deprivation of personal liberty under Section 170, 
restriction of personal liberty under Section 171, 
abduction under Section 172, 
robbery under Section 173, 
taking hostages under Section 174, 
extortion under Section 175, 
restriction of freedom of worship under Section 176, 
oppression under Section 177(2) et sequentes, 
infringement of house liberty under Section 178, 
infringement of freedom of association and assembly under Section 179(1), 
illicit handling of personal data under Section 180, 
impairing another’s rights under Section 181, 
infringement of secrecy of conveyed correspondence under Section 182, 
infringement of secrecy of documents and other privately kept documents under Section 
183(2) et sequentes, 
libel under Section 184(2), 
rape under Section 185, 
sexual duress under Section 186, 
sexual abuse under Section 187, 
incestuous intercourse under Section 188, 
procuring and soliciting to prostitution under Section 189, 
prostitution endangering moral development of children under Section 190, 
spreading pornography under Section 191(2) et sequentes, 
production of and other handling with child pornography under Section 192, 
exploitation of a child to produce pornography under Section 193, 
bigamy under Section 194, 
abandoning a child or an entrusted person under Section 195, 
neglect of compulsory maintenance under Section 196, 
cruelty to a person entrusted in one’s care under Section 198, 
cruelty to a person living in a common dwelling under Section 199, 
abduction of a child and a person suffering from mental disorder under Section 200, 
endangering the upbringing of child under Section 201(1) and (3), 
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soliciting to sexual intercourse under Section 202, 
theft under Section 205, 
embezzlement under Section 206, 
illicit use of another’s thing under Section 207, 
illicit infringement into right to a house, flat or non-residential premises under Section 208, 
fraud under Section 209, 
insurance fraud under Section 210, 
credit fraud under Section 211, 
subvention fraud under Section 212, 
operating fraudulent games and wagers under Section 213, 
accessoryship under Section 214, 
accessoryship by negligence under Section 215(2) et sequentes, 
legalization of proceeds of crime under Section 216, 
legalization of proceeds of crime by negligence under Section 217(2) et sequentes, 
usury under Section 218, 
concealment of a thing under Section 219(2) et sequentes, 
breach of duty in administering another’s property under Section 220, 
breach of duty in administering another’s property by negligence under Section 221(2), 
causing damage to a creditor under Section 222, 
favouritizing a creditor under Section 223(2) et sequentes, 
causing bankruptcy under Section 224(3) and (4), 
breach of duties in insolvency proceedings under Section 225, 
machinations in insolvency proceedings under Section 226(3) et sequentes, 
damaging another’s thing under Section 228(3) and (4), 
abuse of ownership under Section 229, 
unauthorised access to computer system and information media under Section 230(2) et 
sequentes, 
obtaining and possession of access device and computer system password and other such 
data under Section 231(2) et sequentes, 
damaging computer system and information media records and interference with computer 
equipment by negligence under Section 232(2), 
counterfeiting and alteration of money under Section 233, 
unauthorised obtaining, counterfeiting and alteration of means of payment under Section 234, 
presenting counterfeited and altered money under Section 235, 
production and possession of counterfeiting tools under Section 236, 
unauthorised production of money under Section 237, 
curtailment of taxes, fees and similar mandatory dues under Section 240, assuming that the 
law of the Hong Kong Special Administrative Region permits surrender for this offence, 
failure to pay taxes, social insurance and similar compulsory payment under Section 241, 
assuming that the law of the Hong Kong Special Administrative Region permits surrender for 
this offence, 
breach of reporting duty in tax proceedings under Section 243, assuming that the law of the 
Hong Kong Special Administrative Region permits surrender for this offence, 
violation of rules on identification of goods by stamps and other items under Section 244, 
assuming that the law of the Hong Kong Special Administrative Region permits surrender for 
this offence, 
forgery and alteration of items for identification of goods for tax purposes and items proving 
fulfilment of fee duty under Section 245(2) et sequentes, assuming that the law of the Hong 
Kong Special Administrative Region permits surrender for this offence, 
forgery and alteration of stamps under Section 246(2) et sequentes, assuming that the law of  
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the Hong Kong Special Administrative Region permits surrender for this offence, 
violations of prohibitions during a state of emergency in foreign exchange economy 
under Section 247, assuming that the law of the Hong Kong Special Administrative Region 
permits surrender for this offence, 
violations of regulations on rules of economic competition under Section 248, 
unauthorised issue of securities under Section 249, 
manipulation with rate on investment instruments under Section 250, 
illicit business activity under Section 251, 
illicit operation of a lottery or a similar betting game under Section 252, 
causing damage to a consumer under Section 253 (2) et sequentes, 
falsification of data on the state of management and assets under Section 254,  
abuse of information and status in trade relations under Section 255, 
negotiating advantage in commission of public contract, public tender and public auction 
under Section 256, 
machinations in commission of public contract and public tender under Section 257, 
machinations in public auction under Section 258, 
issuing a false certificate and report under Section 259, 
damaging financial interests of the European Union under Section 260, 
violation of regulations on circulation of goods in relation to foreign countries under 
Section 261, 
violation of regulations on export control of goods and technologies of dual use under Section 
262, 
breach of duties in export of goods and technologies of dual use under Section 263, 
falsification of data and non-keeping of records of exporting goods and technologies of dual 
use under Section 264, 
conducting foreign trade with military material without licence or permit under Section 265,  
breach of duty in connection with issuance of permit and licence for foreign trade with 
military material under Section 266, 
falsification of data and non-keeping of records of foreign trade with military material under 
Section 267, 
infringement of rights to a trademark and to other marks under Section 268, 
infringement of protected industrial rights under Section 269, 
infringement of copyright, rights relating to copyright and rights to a database under 
Section 270, 
counterfeiting and imitation of work of fine art under Section 271, 
endangering the safety of the public under Section 272, 
endangering the safety of the public by negligence under Section 273, 
endangering under the influence of an addictive substance under Section 274(2), 
breach of duty in the case of extreme distress under Section 275, 
damaging and endangering of operation of a device beneficial to public under Section 276, 
damaging and endangering of operation of a device beneficial to public by negligence under 
Section 277(2), 
damage to a geodetic point under Section 278, 
illicit acquisition and possession of firearms under Section 279, 
development, production and possession of prohibited means of combat under Section 280, 
illicit production and possession of radioactive substance and highly dangerous substance 
under Section 281, 
illicit production and possession of nuclear material and special fissionable material under 
Section 282, 
illicit production and other disposal of narcotic and psychotropic substances and poisons  



 14 

 
under Section 283, 
possession of narcotic and psychotropic substance and poison under Section 284(2) et 
sequentes,  
illicit cultivation of plants containing narcotic and psychotropic substance under Section 
285(3) and(4), 
production and possession of item for illegal production of narcotic and psychotropic 
substance and poison under Section 286, 
spreading toxicomania under Section 287, 
production and other disposal of substances with hormonal effect under Section 288(2) et 
sequentes,  
gaining control over an aircraft, a civilian watercraft and a fixed platform under Section 290, 
endangering the safety of an aircraft and a civilian watercraft under Section 291, 
hijacking an aircraft to a foreign country under Section 292, 
damaging and endangering the environment under Section 293, 
damaging and endangering the environment by negligence under Section 294(2), 
damaging water resources under Section 294a, 
damaging forest under Section 295, 
unauthorised discharge of polluting substances under Section 297, 
unauthorised disposal of waste under Section 298(2) et sequentes, 
illicit production and other disposal of substances causing damage to ozone layer under 
Section 298a(2), 
illicit disposal of protected free-living animals and wild-grown plants under Section 299, 
damage to protected parts of nature under Section 301, 
cruelty to animals under Section 302, 
neglect of animal care by negligence under Section 303(2), 
poaching under Section 304, 
illicit production, possession and other disposal of pharmaceutics and other substances 
affecting productivity of livestock under Section 305 (3) and (4), 
spreading a contiguous animal disease under Section 306(2), 
spreading a contagious disease and pest of useful plants under Section 307(2), 
terrorist attack under Section 311, 
terror under Section 312, 
abuse of representation of state or international organisation under Section 315, 
endangering classified information by negligence under Section 318, 
violence against public authority under Section 323, 
threatening with intention to affect public authority under section 324, 
violence against public official under Section 325, 
threatening with intention to affect public official under section 326, 
appropriating power of public authority under Section 328, 
abuse of power of a public official under Section 329, 
obstruction of tasks of a public official by negligence under Section 330(2) et sequentes, 
accepting bribe under Section 331, 
bribing under Section 332, 
indirect bribery under Section 333, 
infringing the independence of a court under Section 335, 
contempt of the court under Section 336, 
obstruction of execution of an official decision and restraining order  under 
Section 337(1), (2) and (3), 
setting a prisoner free under Section 338, 
forcible crossing of the State border under Section 339, 
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organizing and facilitation of illicit crossing of the State borders under Section 340, 
aiding illicit residence in the territory of the Republic under Section 341(2) et sequentes, 
illegal employment of foreigners under Section 342(4) and (5), 
violation of regulations on international flights under Section 343, 
revolt of prisoners under Section 344, 
false accusation under Section 345, 
perjured testimony and false expert report under Section 346, 
false interpretation under Section 347, 
falsification and alteration of a public document under Section 348, 
falsification of and issuing false medical report, opinion and finding under Section 350, 
obstruction of preparations and course of elections or referendum under Section 351, 
violence against a group of inhabitants and against an individual under Section 352(2) et 
sequentes, 
dangerous threatening under Section 353(2), 
dangerous pursuing under Section 354(2), 
defamation of a nation, race, ethnic or other group of persons under Section 355, 
incitement to hatred against a group of persons or to restriction of their rights and freedoms 
under Section 356, 
spreading hoax under Section 357, 
hooliganism under Section 358, 
disgracing human remains under Section 359, 
intoxication under Section 360, 
participation in an organised criminal group under Section 361, 
incitement to criminal offence under Section 364, 
abetting under Section 366, 
failure to prevent a crime under Section 367, 
failure to report a crime under Section 368, 
genocide under Section 400, 
attack against humanity under Section 401, 
apartheid and discrimination against a group of people under Section 402, 
establishment, support and propagation of a movement directed to suppression of human 
rights and freedoms under Section 403, 
expression of sympathies for a movement directed to suppression of human rights and 
freedoms under Section 404, 
denial, impugnation, approval and justification of genocide under Section 405, 
preparation of offensive war under Section 406, 
incitement to offensive war under Section 407, 
relations endangering peace under Section 409, 
violation of international sanctions under Section 410, 
employment of forbidden means of combat and illicit conduct of combat under Section 411, 
war cruelty under Section 412, 
persecution of population under Section 413, 
pillage within a war operations area under Section 414, 
abuse of internationally recognized and state markings under Section 415, 
abuse of flag and armistice under Section 416, 
harm to a negotiater under the flag of truce under Section 417, 
 
b) under the Act No. 140/1960 of the Collection of Laws, the Penal Law, as amended: 
 
terror under Section 93, 
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terrorist attack under Section 95, 
endangering classified information by negligence under Section 107,  
illicit business activity under Section 118(2), 
illicit operation of a lottery or a similar betting game under Section 118a, 
causing damage to a consumer under Section 121, 
violation of regulations on circulation of goods in relation to foreign countries under 
Section 124, 
violation of regulations on treatment of controlled goods and technologies under 
Sections 124a, 124b and 124c, 
violation of regulations on foreign trade in military material under Sections 124d, 124e 
and 124f, 
falsification of data on the state of management and assets under Section 125, 
breach of duties in insolvency proceedings under Section 126, 
violation of binding rules of economic relations under Section 127, 
abuse of information in trade relations under Section 128, 
machinations in a public tender or a public auction under Sections 128a, 128b and 128c, 
issuing a false certificate under Section 129, 
damaging financial interests of the European Communities under Section 129a, 
counterfeiting and alteration of money under Section 140, 
presenting counterfeited and altered money under Section 141, 
production and possession of counterfeiting tools under Section 142, 
forgery and alteration of stamps under Section 145(2), assuming that the law of the Hong 
Kong Special Administrative Region permits surrender for this offence, 
forgery and alteration of duty stamps under Section 145a(2), assuming that the law of the 
Hong Kong Special Administrative Region permits surrender for this offence, 
violations of prohibitions during a state of emergency in foreign exchange economy 
under Section 146, assuming that the law of the Hong Kong Special Administrative Region 
permits surrender for this offence, 
failure to pay taxes, social insurance, injury insurance, health insurance and contribution to 
the State’s employment policy under Section 147, assuming that the law of the Hong Kong 
Special Administrative Region permits surrender for this offence, 
curtailment of taxes, fees and similar mandatory dues under Section 148, assuming that the 
law of the Hong Kong Special Administrative Region permits surrender for this offence, 
violation of rules on identification of goods by stamps under Section 148a, assuming that the 
law of the Hong Kong Special Administrative Region permits surrender for this offence, 
breach of reporting duty in tax proceedings under Section 148b, assuming that the law of the 
Hong Kong Special Administrative Region permits surrender for this offence, 
infringement of rights to a trademark, to a commercial name and to a protected appellation of 
origin under Section 150, 
infringement of industrial rights under Section 151, 
infringement of copyright, rights relating to copyright and rights to a database under 
Section 152, 
assault on an authority of the State under Sections 153 and 154, 
assault on a public official under Sections 155 and 156, 
abuse of power of a public official under Section 158, 
negligent obstruction of a public official’s task under Section 159(2), 
accepting bribe under Section 160, 
bribing under Section 161, 
indirect bribery under Section 162, 
participation in a criminal conspiracy under Section 163a, 



 17 

 
incitement under Section 164, 
abetting under Section 166, 
failure to prevent a crime under Section 167, 
failure to report a crime under Section 168, 
infringing the independence of a court under Section 169a, 
contempt of the court under Section 169b, 
obstruction of execution of an official decision and restraining order  under 
Section 171(1), (2) and (4), 
organizing and facilitation of illicit crossing of the State borders under Section 171a, 
forcible crossing of the State border under Section 171b, 
violation of regulations on international flights under Section 171c, 
aiding illicit residence in the territory of the Republic under Section 171d(2) et sequentes, 
violation of international sanctions under Section 171e, 
revolt of prisoners under Section 172, 
false accusation under Section 174, 
perjured testimony and false expert report under Section 175, 
false interpretation under Section 175a, 
falsification of and issuing false medical reports, opinions and findings under 
Section 175b(3), 
falsification and alteration of a public document under Section 176, 
obstruction of preparations and course of elections or referendum under Section 177, 
illicit handling of personal data under Section 178, 
poaching under Section 178a, 
endangering the safety of the public under Sections 179 and 180(2) et sequentes, 
endangering the safety of an aircraft and a civilian watercraft under Sections 180a and 180b, 
hijacking an aircraft to a foreign country under Section 180c, 
breach of duty in the case of extreme distress under Section 181, 
endangering and damaging the environment under Sections 181a and 181b(2) et sequentes, 
damaging forest by logging under Section 181c, 
disposal of waste under Section 181e, 
illicit disposal of protected and free-living animals and wild-grown plants under Section 181f, 
damaging and endangering of operation of a device beneficial to public under Section 182, 
illicit acquisition and possession of firearms under Section 185(2) et sequentes, 
development, production and possession of prohibited means of combat under Section 185a, 
illicit production and possession of radioactive material and highly dangerous substance 
under Section 186, 
illicit production and possession of narcotic and psychotropic substances and poisons under 
Sections 187, 187a and 188, 
spreading toxicomania under Section 188a, 
spreading a contagious disease under Sections 189, 191(2) and 192(2), 
endangering of health by defective foodstuff and other objects  under Section 193, 
violence against a group of inhabitants and against an individual under Sections 196(2) et 
sequentes and Section 197a(2), 
defamation of a nation, ethnic group, race and belief under Section 198, 
incitement to hatred against a group of persons or to restriction of their rights and freedoms 
under Section 198a, 
spreading hoax under Section 199(2) et sequentes and Section 200, 
endangering under the influence of an addictive substance under Section 201(2), 
intoxication under Section 201a, 
hooliganism under Section 202, 
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disgracing human remains under Section 202a, 
cruelty to animals under Section 203(3), 
procuring and soliciting to prostitution under Section 204, 
spreading pornography under Section 205, 
possession of child pornography under Section 205a, 
exploitation of a child to produce pornography under Section 205b, 
libel under Section 206(2), 
failure to provide assistance under Sections 207(2) and 208, 
impairing another’s rights under Section 209, 
illicit disposal of cells, tissues and organs under Section 209a, 
illicit disposal of human embryo and human genome under Section 209b, 
bigamy under Section 210, 
abandoning a child under Section 212, 
neglect of compulsory maintenance under Section 213(2) et sequentes, 
cruelty to a person entrusted in one’s care under Section 215, 
cruelty to a person living in a co-habited flat or house under Section 215a, 
abduction under Section 216, 
children trafficking under Section 216a, 
endangering the upbringing of youth under Section 217(1) and (3), 
soliciting to sexual intercourse under Section 217a, 
murder under Section 219, 
murder of a newborn baby by its mother under Section 220, 
bodily injury under Sections 221, 222 and 224, 
brawl under Section 225(2), 
illicit abortion under Sections 227(2) and 228, 
participation in a suicide under Section 230, 
restriction of personal liberty under Section 231, 
deprivation of personal liberty under Section 232, 
human trafficking under Section 232a, 
abduction to a foreign country under Section 233, 
robbery under Section 234, 
taking hostages under Section 234a, 
extortion under Section 235, 
infringement of house liberty under Section 238, 
infringement of freedom of association and assembly under Section 238a, 
violation of secrecy of transported messages under Section 240(2), 
rape under Section 241, 
sexual abuse under Sections 242 and 243, 
incestuous intercourse under Section 245, 
theft under Section 247, 
embezzlement under Section 248, 
illicit use of another’s thing under Section 249, 
illicit infringement into right to a house, flat or non-residential premises under Section 249a, 
illicit possession of a payment card under Section 249b, 
fraud under Section 250, 
insurance fraud under Section 250a, 
credit fraud under Section 250b, 
operating fraudulent games and wagers under Section 250c, 
accessoryship under Sections 251 and 252(3) et sequentes, 
legalization of proceeds of crime under Section 252a, 
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usury under Section 253, 
concealment of a thing under Section 254(2), 
breach of duty in administering another’s property under Sections 255 and 255a(2), 
causing damage to a creditor under Section 256(3) et sequentes, 
favouritizing a creditor under Section 256a(2) et sequentes, 
machinations in insolvency proceedings under Section 256b(3) et sequentes, 
insolvency under Section 256c(3) et sequentes, 
damaging another’s thing under Section 257(2) et sequentes and Section 257b(2) et 
sequentes,  
damaging and abuse of a record on a data carrier under Section 257a(2) et sequentes, 
abuse of ownership under Section 258, 
genocide under Section 259, 
torture and other inhuman and cruel treatment under Section 259a, 
support and propagation of a movement directed to suppression of human rights and 
freedoms under Sections 260, 261 and 261a, 
employment of forbidden means of combat and illicit conduct of combat under Section 262, 
war cruelty under Section 263, 
persecution of population under Section 263a, 
pillage within a war operations area under Section 264, 
abuse of internationally recognized and state markings under Section 265, 
 
c) under the Act. No. 165/1950 of the Collection of Laws, on Protection of Peace, as 
amended: 
 
offence under Section 1. 
 
The Act No. 40/2009 of the Collection of Laws, the Penal Code, as amended, has entered into 
force on 1 January 2010. This Penal Code, however, shall apply to offences committed before 
its entry into force only if it is more favourable for the perpetrator (Section 2(1) of the Penal 
Code). The Act No. 140/1960 of the Collection of Laws, the Penal Law, as amended, and the 
Act. No. 165/1950 of the Collection of Laws, on Protection of Peace, as amended, shall 
continue to apply to other offences committed before the entry into force of the Penal Code.  
 
 
Czech Republic’s Communication with regard to the Agreement between the Czech Republic 

and the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China on 
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 

 
 
With reference to the second sentence of Article 2(2) of the Agreement between the Czech 
Republic and the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of 
China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, the Czech Republic informs that the 
Ministry of Justice of the Czech Republic, in accordance with Section 426 of the Criminal 
Procedure Code authorises the Supreme Prosecutor’s Office of the Czech Republic to 
 
– send requests of Czech prosecutors originating from pre-trial proceedings and  
 
– receive requests of the competent authorities of the Hong Kong Special Administrative 
Region of the People’s Republic of China before the case is referred to the court for 
prosecution 
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under the Agreement between the Czech Republic and the Hong Kong Special Administrative 
Region of the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 
and to any corresponding communication with the competent authorities of the Hong Kong 
Special Administrative Region of the People’s Republic of China with regard to these 
requests. Other requests under the Agreement between the Czech Republic and the Hong 
Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters shall be communicated through the Ministry of Justice of the 
Czech Republic. 
 


